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" 
,; й;ъЁДБ;;; лровеr(даяе ва

р9alч_1 }pi"": л публи.п]о оловестенll коцк}рси за р.впореждаве с имоти ц вещиооtrинска сооственост, лриета от обс Върбица.

НАРЕЖ[АМ:

__ Опредедям за спечелцли търга за отдaвщlе под Еаем на имоти в землището IJaс.Менгишево, следвите кавдriдати:

_лл1:.ЗlУУ9т с щОj2002 шlасир.шl Еа IIърво MJtcTo участtrиха ЕТ ,,Васил Дпмrrrров- 2002', ЕИК 1165З8941 с предIожена .одо1д"u nu"""u ч""u о, 32'Бlд*ч. Hu 
"rЪроMJlcTo &пасирам )листяика Али хасанов Мусов. ЕГН 65070]5-Е24 с предложеца

годишна ЕаемЕа цеflа от l8.52лв./дка.

_лл]:31УУ9' " щ, m:ООВ класирам на първо M,IcTo rIастним ЕТ ,Васцл Дпмптров- 2002', ЕИК 1165З894l с предложеflа годицЕа ЕаемЕа rreпa от з2 лв./,rц<а. iJa вЙро
MrtcTo цtасирам участЕика дли Хаеанов Мусов, ЕГН 65070l5ФJ]-c предложена
годишЕа ваемЕа цеЕа от 19.52лв./дка.

_лл_.3. 
За_имот с ЩQЗ_009 кJIасир.м ца първо MrIcTo ластвика ЕТ ,Васпл {uлrптров -

2002', ЕИк 1165з8941 с цред'rожена годишна яаемЕа чева от 32 лв./дка. На йро
място класирatм участtlика Али хасаЕов Мусов. ЕГН 6507015s2L с предJIожеца
годшпна Еаемна цеЦа от с предложена годицша наемflа цеЕа от l8.52лз./дка,

ллл4 .За 
шvот с ЧЩqOб кпасирЕм Еа IIърво място участпика ЕТ ,,Васuл fпмитров- 2002". ЕиК I 1653894l с предложеЕа годшшlа ЕасмЕа цеца от 32 зтв./дка, i{a вйо

място кJIасир,lМ участциМ Али ХасаноВ Мусов, ЕГН 6507015824, с предложеЕа
годишЕа ЕаемЕа цеqа от l8.52лв./дка.

5, За имот с N9 005025 класирам на първо MJlcTo единствениlI }тlастникJ Еодм
змвление за имота АлI. Хасапов Мусов, ЕГН 6507015824, с предло)кена годишяа
наемна цена от 18.52лв./дка.

6. За имот с J'[p 0060l I класирам на първо л4ясто уrаlстпика ЕТ ,,Васил.Щчмптров- 2002', ЕИК 1165З894l 
" 

пр.дr,о*"пч годишЕа Еасмна цеЕа от з2 лв./дка. на второ
MrIgIo кIrасираМ rlастпика Алц Хасанов Мусов, ЕГН 6507015824, с предло)l(ена
годцшЕа laeмIta цеIlа от с ItредложеЕа годцшпа цаемЕа цеЕа от 18.52лв./дка.

лллл.7. 
За,имот с Щ9QЕgj2 класир.tllл Еа първо място участвика ЕТ ,,Васпл {пмrrтров -

2002". ЕиК 1165з894l с предложена годидlна ЕаемЕа цеЕа от 32 лв./дка. На вторОмясто кrасир.tм у]астцика Али хасацов Мусов, ЕГЕi 6507015824, с предложеЕа
годицIна цаемЕа цеЕа от с предложена годишна наемЕа цева от l9.52rтв./дка.

8. За имот с дц!0900б класирам ца гьрво място едиI{ствеЕия учаспшк, подаJI
змЕпеrlие за шtoтa, ЕТ ,,Васпл ,Щимrrгров - 2002,, ЕиК l l65зs94i, с предложена
lодицна наемна цена от З2лв,/дка.

9. За имот с дцfцзоr4 класирам Еа лърво Mrlcтo едицствен!я учас,r.ник} подаlI
змвлеЕие за имота, ЕТ ,,Васил {имптров _ 2002,, ЕиК 1165зs94i, с ltредложсЕа
годишна наемна цена от J2rв./дка.



l0. за имот с Jф 014001 класирaм на първо Mllcтo едияствениrI участцпк, подаJI
змвлецие за имота, Али Хасапов Мусов, Егн 6507015824, с предIожева годишItа
наемна цена от I8.52 .Irв,/дка.

_ л,lt. За_имот с Л! 015003 rс{асирам Еа пьрво място учаспйка ЕТ ,,Вдсrл Дпмитров
- 2002", ЕиК 1165з894l с предJ,Iоr(еЕа годипlца паемЕа цеда от З2 лв./дка, на вйо
място кJllюир.ш' участника Али хасФIов Мусов, ЕГН 6507015824, с предложеяа
годишва паемrrа цеIlа от 18.52лв./дка,

_лл 
12. За имоr с ЩQZlqOЗ класпрztм на първо MrIcTo учаgrнlrка ЕТ .Васпл ДимЕцrоЕ- 2002", ЕиК t 165з8941 с предложева годишна наемfiа чеuа от 32 л"./дка. iЪ вфо

MJlcTo кIIЕюирzм )лtаспtика Али xacalroв Мусов, ЕГН 6507015824, с цр€дложеяа
годIlшна ЕаемЕа цена от l9.52лв./дка.

_ л л 
1 3 . За имот с Ч02lОЦ кJIасир.tм fiа първо място участIlика ЕТ ,Васил ,Щпмитров- 2002", ЕиК 1165з894l с предлоr(е]iа годлlшЕа наемна чена от 32 лв./дка. Ьа втЪро

Mllcтo кJlасирам rrастцика Али хасаяов Мусов, ЕГН 6507015824, с предлохена
годяlllна Еаемва цена от l8.52"1в./дка.

14. За имот с.lф 0З0030 масирaм Еа първо MlIcTo единствения ytacпlиK, подаJI
змвлевие за имота, Али Хасапов Мусов, ЕГН 6507015824, с преlцоrrcЕа годiцна
ваемпа цена от 18.52 лв./дка.

15. за Iдdот с М 03200l класцрам яа църво място 9динствеЕшI участIrик, под!ц
зiцвлеIiие за цмота, Али XacarroB Мусов, Егн 6507015824, с предложепа годпIпЕа
наемпа цепа от l8,52лв,/дка.

__ 16. ъ rnlroт с Nе 0З3014 класирrм Еа Iтърво място )щастflика Шепдй Алцева
Мусова, ЕГН 8908105875, с предложеЕа годишяа Еаемца цеrrа от 39.57 лв./дка. На
второ място масирllм JлIастЕика ЕТ ..Васил ,Щимитров _ 2002*, ЕЙ 1165з894l с
предпожеЕа годiшца паемпа цепа от 20 лв./дка.

. 17. За имот_с_М 0З5004 класирaм едицствеItия уrастпик, подм зalявл€llие за имота,Али Хасапов Мусов, ЕГН 6507015824, с цредIожеЕа .одч."ч ,r*"nu ц""ч о,
I9.52,rв./дка.

lI;].: T:l ". * 91Зл9Oj 
ютасирztм на първо място участвика ЕТ ,,Васил Дцмптров -

2{102", ЕиК 1165з894l с предложеflа годишЕа ваемца цена от 51 лв./дка. На вторОмясто &1асирllм участника А,lи хасанов Мусов, ЕГН 6507ot5824, с предложеЕа
годишна наемна цена от 22.52лв,/дка.

ПJ,€пис от Еастоящата заповед да се врЪЧИ На )ЕIастllиците в тьрга.
Настояцата заповед поллехи на обжЬв*е u l4-дч"uеr, 

"рок 
6, съобщ*аrr", ,,о

реда rra AIIК.
В 14- двевев срок от вJIизапе в сила Еа заповедта и заплаtцаЕе lla дължимитесуми, кметът сrJlюltва договор за наем със спечелцлия търга r{аствик.

Кмет на Община Въ


